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tidendetidende

Skoletandlæge

Ved Gjøvik skoletandklinik er stilling ledig som 
klinikbestyrer med løn efter minimaltariffen. 
Foreløpig blir det en time pr. dag (eller 
hveranden dag). Klinikken har været i 2 
skoleaar. Ca. 700 barn ved folkeskolen og 150 
ved den høiere skole. Ansættelsen sker paa 3 
maaneders gjensidig opsigelse. Anledning til 
privat praksis. Ansøkning med avskrift av 
eksamensvidnesbyrd og mulige andre attester 
sendes inden første oktober til styrets 
formand.

August 1919, 6. hefte 

Beretning fra NTFs fagnevnd

Fagnevndens formann, Ivar A. Mjør, er medlem 
av Etterutdannelsesrådet både ved Det 
odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, og 
ved De odontologiske institutter, Universitetet 
i Bergen.

Nytt av året er at man i budsjettforslaget for 
1970 i Oslo har ført opp et beløp på henimot kr. 
90 000,- som er tenkt øremerket og fordelt 
mellom de forskjellige klinikker i forbindelse 
med igangsetting av en systematisk klinisk 
efterutdannelse av tannleger. Man har tenkt at 
det ved hver klinikk stilles til disposisjon tre 
studieplasser pr. termin.

August 1969, hefte 6A

Takk!

I sitt siste nummer som redaktør av NTFs 
Tidende skriver Gudrun Sangnes blant annet 
følgende:

«Med bildet av tannlegenes skytshelgen på 
forsiden nok en gang, avslutter jeg med dette 
nummeret av Tidende min periode som 
redaktør og ansvarlig for 399 utgaver av 
bladet. Jeg føler meg privilegert som har fått 
lov til å arbeide med tidsskriftet, og jeg ønsker 
å takke både leserne og alle jeg har møtt og 
samarbeidet med i løpet av disse årene: 
forfattere av fagartikler, fagvurderere og andre 
bidragsytere, kolleger som velvillig har stilt 
opp eller kommet med innspill og tilbakemel-
dinger, tillitsvalgte, kolleger i fagpressen og 
samarbeidspartnere på design og trykkeri. En 
stor takk også til alle i sekretariatet, og ikke 
minst de gode medarbeiderne i redaksjonen. 
Samarbeidet har vært særdeles hyggelig og 
inspirerende. Tidende kommer alltid til å ha en 
plass i hjertet mitt, og jeg ønsker de nye redak-
tørene og de øvrige ansatte lykke til med 
arbeidet videre.» 

Mai 2009, nr. 7
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   Notabene

Vannbårne utbrudd – forekomst i Norge 

Generelt har Norge et godt og trygt drikkevann. 

Utbrudd av smittsom sykdom forårsaket av 

forurenset drikkevannet skjer likevel med ujevne 

mellomrom. Spesielt for Norge, er at vi har spredt 

bosetning med mange små vannverk, og at vi 

bruker mye overflatevann som vannkilde. 

Det finnes lite informasjon om hvor mange 

som totalt blir syke av drikkevannet årlig, men 

en studie i regi av Folkehelseinstituttet pågår for 

å få mer informasjon om dette. Det har de siste 

tiårene kun vært et fåtall større utbrudd; 

Giardiautbruddet i Bergen i 2004 med rundt 

6 000 syke og campylobacterutbruddet på Røros 

i 2007 med rundt 1500 syke. I tillegg registreres 

det hvert år et varierende antall mindre utbrudd 

forårsaket av drikkevann fra enkelthusanlegg 

eller små fellesforsyninger. I perioden 

2005–2018 ble det registrert 46 utbrudd der 

vann var mistenkt årsak med nærmere 3 000 

registrerte syke. De fleste av utbruddene var 

knyttet til private vannforsyningssystemer.

Campylobacter er den vanligst forekommen

de bakterien som smitter via vann. Større 

vannbårne campylobacterutbrudd er tidligere 

rapportert fra Narvik i 1981, Skjervøy 1988, 

Alsvåg i Vesterålen 1991, Stjørdal 1994, Verdal 

1995, Søgne 1997 og Røros 2007. Kilden til 

forurensningen av drikkevannet, i den grad den 

er kjent, har vært avføring fra måker, husdyr på 

beite eller ville gjess. 
Kilde: Folkehelseinstituttet
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